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คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ที่ 475/2554
เรื่อง การกําหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
………………………………………

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด จะต้องกําหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบล และตามประกาศกําหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2554 ตามมติ ก.อบต.จังหวัดระยอง 9/2554 วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดําเนินการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ จึงให้ยกเลิกคําสั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ที่ 459/2552 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552 เรื่อง การกําหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการใหม่ ดังนี้
(1) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือปฏิบัติดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการที่มิได้
กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ ร่วมทั้งกํากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลและตามประกาศกําหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร งาน
บริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานงบประมาณ
1.2 งานนโยบายและแผน รับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งาน
ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.3 งานกฎหมายและคดี รับผิดชอบ กฎหมายและนิติกรรม งานการดําเนินการทางคดี
และศาลปกครอง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบล
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ งานอํานวยการ งานป้องกัน งาน
ช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย
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1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งาน
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบงานสงเคราะห์ เด็ก คนชรา ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี รับผิดชอบ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รับผิดชอบ งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุข
มูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา งานป้องกันยาเสพติด งานรักษาความสะอาด งาน
ควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย งานควบคุมโรค งาน
ควบคุมโรคและป้องกันโรค งานรักษาโรค งานบริหารสาธารณสุข งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับ
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และให้แต่ละส่วนราชกการจัดทําคําสั่ง เรื่อง การ
แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการ ของแต่ละคนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่
ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยทันที
(2) ส่วนการคลัง ให้ถือปฏิบัติดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบทีเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล และงานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
2.1 งานการเงิน รับผิดชอบ งานรับเงิน เบิก จ่ายเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน งาน
เก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี รับผิดชอบ งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและ
งบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรักรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับ
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และให้แต่ละส่วนราชกการจัดทําคําสั่ง เรื่อง การ
แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการ ของแต่ละคนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่
ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยทันที
(3) ส่วนโยธา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ดังนี้
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3.1 งานก่อสร้าง รับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
และโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร รับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งาน
วิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์งานออกแบบ
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค รับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา งานจัดตกแต่งสถานที่
3.4 งานผังเมือง รับผิดชอบ งานวางระบบผังเมือง งานบริหารจัดการผังเมือง
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และให้แต่ละส่วนราชกการจัดทําคําสั่ง เรื่อง
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการ ของแต่ละคนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้
หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยทันที
(4) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่ เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทํานุบํารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษาการดําเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การ
ส่งเสริม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย ดังนี้
4.1 งานบริหารการศึกษา รับผิดชอบ งานบริหารการจัดการด้านการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน รับผิดชอบ การจัดสถานที่เพื่อการศึกษา
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับ
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และให้แต่ละส่วนราชการจัดทําคําสั่ง เรื่อง การ
แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการ ของแต่ละคนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่
ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานองค์การบริหารส่วนตําบลโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
ประสาน ขาวสะอาด
(นายประสาน ขาวสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม

